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Ursli mieszka wraz ze swoją rodziną w niewielkiej wiosce u podnóża 
Alp. Latem wypasają owce na górskich łąkach i produkują słynne, 
szwajcarskie sery. Mały chłopiec musi zmierzyć się z prawdziwą 
alpejską zimą, aby odzyskać ważną rodzinną pamiątkę - dzwon Cha-
landamarz. 
Zanim jednak będzie mógł rozpocząć wyjątkowo trudną podróż, musi 
pomóc przetrwać swojej rodzinie najtrudniejszą zimę życia, uratować 
ulubioną kozę z rąk znienawidzonego kolegi ze szkoły oraz zdobyć 
miłość pięknej Serainy. 
Czy uda mu się wrócić do domu na czas, aby czcić święto Chalanda-
marz? To piękna opowieść o sile miłości, przyjaźni i rodziny rozgry-
wająca się wśród zapierających dech piersiach alpejskich szczytów.

Dziesięć lat od zakończenia wojny w Kosowie. 10-letni Nenad mieszka 
wraz z ojcem i chorym dziadkiem w małej, serbskiej osadzie. Oprócz 
popa i 30-letniego nauczyciela są jedynymi Serbami we wspólnocie. 
Codziennie rano pod dom Nenada podjeżdża wojskowy samochód, który 
zawozi go na lekcje do pobliskiej szkoły, gdzie jest jedynym uczniem. 
Marzy o tym, aby bawić się z innymi dziećmi. Marzenie to zdaje się 
jednak nieosiągalne. Rówieśników ogląda jedynie przez szczeliny 
pojazdu opancerzonego. Wkrótce na jego drodze staje 13-letni al-
bański chłopiec Bashkim, który nienawidzi Serbów, ponieważ obwinia 
ich o śmierć ojca w czasie wojny. Czy uda im się nawiązać kontakt?

ALPEJSKA PRZYGODA

reż. Xavier Koller
prod. Szwajcaria 2015
tytuł oryginalny: Schellen-Ursli
wiek: 6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 104 min

ENKLAWA

reż. Goran Radovanovic
prod. Serbia, Niemcy 2015 
tytuł oryginalny: Enclave
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 92 min
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Czternastoletnia Jennifer oznajmia, że została zgwałcona przez 
kolegę z klasy. W niewielkiej, rodzinnej miejscowości trudno jej 
znaleźć wsparcie i zrozumienie. Nikt bowiem nie wierzy w wersję 
wydarzeń Jennifer. Wkrótce cała wioska obraca się przeciwko niej 
i jej bliskim. Jak poradzi sobie z tym problemem i kto wyciągnie  
do niej pomocną dłoń? 

10-letni Toni i jego koleżanka z klasy Suvi wybierają się na wyciecz-
kę do parku rozrywki. Tam odkrywają „Heavysaury”. To stworzenia 
podobne do dinozaurów, które myślą tylko o jedzeniu i swojej pa-
sji – ciężkiej muzyce rockowej. Heavysaury są przyjazne i zabawne.  
Do tego doskonale wiedzą jak się świetnie bawić. Są jednak przetrzy-
mywane w niewoli przez Maxima – lekkomyślnego przedsiębiorcę, 
który chce je wykorzystać i zarobić na niecodziennej atrakcji. Suvi 
i Toni postanawiają pomóc swoim jurajskim przyjaciołom. 

STADO

reż. Beata Gårdeler
prod.  Szwecja 2015
tytuł oryginalny: Flocken
wiek:  16+
wersja: z napisami
czas trwania: 110 min

Kryształowy Niedźwiedź na MFF  
w Berlinie 2016

Złote Koziołki - Jury Międzynarodowe 
na festiwalu Ale Kino!

HEAVYZAURY

reż. Pekka Karjalainen
prod. Finlandia 2015 
tytuł oryginalny: Heavysaurs
wiek:  5+
wersja: lektor
czas trwania: 85 min
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Uparta i ambitna Isabel rozpoczyna poszukiwania szpady D’Ar-
tagana. Jedyną wskazówką jest tajny kod, który ma doprowadzić  
do skarbu. Rozszyfrowanie go nie jest jednak proste. 
Dziewczynie pomaga jej kuzyn oraz przyjaciel. Razem postanawiają 
wyruszyć na poszukiwania. Okazuje się jednak, że nie są jedynymi 
śmiałkami, którzy chcą zdobyć legendarną szpadę. 
Wyprawa dostarczy nie tylko przygód, ale również pozwoli przekonać 
się ile warci są prawdziwi przyjaciele

Sita starannie przygotowała się do swojej prezentacji szkolnej  
o żabach, dlatego jest bardzo zdziwiona, gdy pan Frans - jej sym-
patyczny nauczyciel - nie chce jej wysłuchać do końca. Podejrzliwa 
dziewczynka zaczyna go śledzić i wkrótce odkrywa, że z czasem 
zamienia się on w żabę! Świat nie zawsze jest bezpieczny dla zwie-
rząt, dlatego Sita i jej przyjaciele będą musieli chronić pana Fransa.

KOD M

reż. Dennis Bots
prod. Holandia 2015
tytuł oryginalny: Code M
wiek: 8 +
wersja: dubbing
czas trwania: 98 min

PAN ŻABA

reż. Anna van der Heide
prod. Holandia 2016
tytuł oryginalny: Meester Kikker
wiek: 6 +
wersja: lektor
czas trwania: 90 min
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Chyba nikt na świecie nie kocha bardziej świąt od stolarza Andersena. 
Każdego roku poświęca się aby zapewnić swojej rodzinie idealne 
Boże Narodzenie. Jak wszyscy wiedzą – najważniejszym dla dzie-
ci elementem Bożego Narodzenia jest wizyta Mikołaja. Dochodzi 
jednak do nieszczęśliwego wypadku i Andersen niszczy prezenty, 
które chciał podarować swoim pociechom. Z opresji ratuje go … 
prawdziwy Święty Mikołaj. Andersen będzie musiał mu jednak pomóc  
i to w dość nietypowy sposób.
Uroczy, ciepły i rodzinny film o tym, że magia świąt istnieje. 

Młoda dziewczyna, która jest prześladowana w szkole, postanawia 
sama przezwyciężyć problem. Wierzy bowiem, że jej prześladowca 
jest w głębi serca dobrym człowiekiem, którego warto mieć za przy-
jaciela. Czy to dobra droga i dokąd ją zaprowadzi?
Film o sile wiary w ludzi oraz o tym, co w życiu jest najważniejsze. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ. WESOŁYCH 
ŚWIĄT PANIE ANDERSEN

reż. Terje Rangnes
prod. Norwegia 2016
tytuł oryginalny: Snekker Andersen  
            og Julenissen
wiek:  6 +
wersja: lektor
czas trwania: 70 min

TWARZĄ W TWARZ

reż. Bragi Thor Hinriksson
prod. Islandia 2015
tytuł oryginalny: Klukkur um jól
wiek:  10 +
wersja: lektor
czas trwania: 62 min
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W kuchni rodziny Blomów niespodziewanie pojawia się Wiplala, 
który wyglądem przypomina 10-centymetrowego człowieka. Mały 
Johannes znajduje go i zaprzyjaźnia się z nim. Wkrótce o nowym 
lokatorze dowiadują się także siostra chłopca Nella Della i oj-
ciec dzieci. Wiplala ma magiczne zdolności, ale nie jest najlepszy  
w ich kontrolowaniu, dlatego przypadkowo zmniejsza całą rodzinę  
do swojego rozmiaru i nie potrafi tego odwrócić. Rozpoczyna się 
ekscytująca przygoda małych ludzi w wielkim świecie.

Niezwykła przygoda jedenastoletniego Łukasza, rozpoczyna się  
w chwili gdy chłopiec wyrusza z mamą na dawno oczekiwane waka-
cje. Radosną podroż przerywa tragiczny wypadek, w wyniku którego 
chłopiec trafia do szpitala. Kiedy odzyskuje przytomność dowiaduje 
się, że mama, która siedziała za kierownicą jest w śpiączce. Łukasz 
trafia pod opiekę najpierw sąsiadki a potem nieznanej mu wcze-
śniej ciotki, która zabiera go do prowadzonego przez siebie małego 
pensjonatu nad morzem. Chłopiec zamieszkuje w dawnym pokoju 
mamy. W czasie jednej z awantur, Łukasz przypadkowo odkrywa, 
że niebieskie drzwi jego pokoju stanowią przejście do innej rzeczywi-
stości. Są czymś na kształt portalu między wymiarami. Nieznany świat 
z początku przeraża chłopca, z czasem staje się dla niego azylem, 
do którego ucieka w każdej wolnej chwili. Poznaje tam człekopo-
dobną postać o bliżej nieokreślonych zamiarach, która podstępem 
uwalnia zło.

WIPLALA

reż. Tim Oliehoek
prod. Holandia 2014
tytuł oryginalny: Wiplala
wiek:  6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 93 min

ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI

reż. Mariusz Palej
prod. Polska 2016
tytuł oryginalny: Za niebieskimi  
            drzwiami
wiek:  10+
wersja: film polski
czas trwania: 90 min
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Dawno, dawno temu jedyna córka władcy niewielkiego królestwa, 
Złotowłosa, wybrała się do lasu w poszukiwaniu Gwiazdy Bożego 
Narodzenia i… słuch o niej zaginął. Królowa zmarła z żalu i tęsknoty 
za córką, a król przeklął Gwiazdę, sprawiając, że w jego królestwie 
nastały smutek i ciemność. Legenda jednak głosi, że Złotowłosa 
wciąż żyje i powróci do królestwa, gdy tylko król odnajdzie Gwiazdę 
i przywróci jej blask. Odtąd król szuka Gwiazdy w każde Boże Naro-
dzenie, lecz na próżno. 
Tuż przed świętami do królestwa trafia 12-letnia Sonja, porwana 
przez bandę rozbójników. Dzielnej dziewczynce udaje się uciec od 
porywaczy, a przy okazji poznać smutną historię króla. Wzruszona 
jego losem i dobrocią, Sonja przysięga mu pomóc i wyrusza w długą, 
pełną przygód i niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu magicznej 
Gwiazdy...

Wyobraźcie to sobie: gigantyczny łoś spada z nieba i zostawiając 
potężną dziurę w dachu, ląduje prosto w Waszym garażu! Zwierzak 
nie tylko doskonale opanował umiejętność latania, ale też… mówienia! 
Cóż, wygląda na to, że Pan Łoś odbywał właśnie kurs podniebnego 
prawa jazdy ze Świętym Mikołajem. Niestety, sanie, do których był 
zaprzęgnięty, wymknęły im się spod kontroli…
Max cieszy się z wizyty niezapowiedzianego gościa, mimo że prze-
stał wierzyć w istnienie Mikołaja już dobrych parę lat temu. Ale 
kiedy rodzice się rozwodzą, nowy przyjaciel jest zawsze mile widzia-
ny. W Panu Łosiu bohater znajduje powiernika tajemnic, kumpla, 
z którym może oglądać filmy, kompana w starciu z rozbójnikami  
z sąsiedztwa, a także – co najważniejsze – kogoś, kto rozumie,  
co znaczy tęsknić za ojcem.

GDZIE JEST GWIAZDKA?

reż. Nils Gaup
prod. Norwegia 2012
tytuł oryginalny: Reisen til julestjermen
wiek: 6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 80 min

GDZIE JEST MIKOŁAJ?

reż. Lourens Blok
prod. Holandia, Szwecja 2013
tytuł oryginalny: Midden in De  
             Winternacht
wiek: 6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 84 min
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MAGICZNE ŚWIĘTA

reż. Thale Persen
prod. Norwegia 2015
tytuł oryginalny: Julekongen
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 94 min

Każdy, nawet najmniejszy z nas może dokonać wielkich czynów.
Magiczna kraina księżniczek, rycerzy i złego czarnoksiężnika. Mira i jej 
brat Kevin odkryli jak się do niej dostać z naszego świata. Pomogli 
królowej Eiril pokonać czarnoksiężnika Snerka. Przeżyli wspaniałe 
przygody i szczęśliwie wrócili do domu. Ale tajemne przejście zostało 
zniszczone. Kontakt z krainą magii został utracony...
Zbliżają się Święta. Magiczna kraina znów potrzebuje pomocy. Zły 
Snerk zdobył czarodziejską zbroję mocy i wygnał królową Eiril. Lecz 
Mira i Kevin nic o tym nie wiedzą...
Na skutek trzęsienia ziemi przejście do magicznej krainy znowu staje 
otworem. A nieprzytomna królowa Eiril zostaje znaleziona w lesie nie-
daleko domu Miry i Kevina. Brat i siostra oraz ich... ojciec postawiają 
wrócić do krainy magii i spróbować pokonać czarnoksiężnika Snerka.
Lecz co się stanie jeśli diaboliczny Snerk przybędzie do naszego świata?

Już niedługo Gwiazdka – czas prezentów dla wszystkich dzieci.  
Ale co ze zwierzakami? Czy Mikołaj o nich zapomniał? A może po pro-
stu o nich nie wie?
Trzy młode zwierzaki postanawiają to zmienić i wyruszają na spo-
tkanie z Mikołajem. Niosą ze sobą listę prezentów dla całej gromady 
swych przyjaciół. Jednak do Gwiazdki nie zostało już wiele czasu, 
a droga jest długa i pełna niebezpieczeństw. Chyba będą z tego 
potrójne kłopoty.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  
DLA WSZYSTKICH

reż. Paco Vink
prod.  Holandia 2014
tytuł oryginalny: Trippel Trappel  
            Dierensinterklaas
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 65 min
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W odciętej od świata wiosce w Laponii młody Mikołaj traci w wy-
padku całą rodzinę.  Mieszkańcy wioski postanawiają wspólnie za-
opiekować się osieroconym chłopcem. Każda rodzina będzie spra-
wowała pieczę nad nim przez okres jednego roku. W każde kolejne 
Boże Narodzenie Mikołaj będzie przenosił się do następnego domu. 
Żeby okazać wdzięczność, chłopiec postanawia obdarowywać dzieci 
swoich gospodarzy własnoręcznie wykonanymi zabawkami. Z bie-
giem czasu prezenty pojawiają się na progach większości domostw, 
bo prawie wszyscy gościli Mikołaja.
Kiedy pewnego razu w wiosce zaczyna brakować jedzenia, miesz-
kańcy są zmuszeni wysłać Mikołaja na naukę zawodu stolarza  
do pustelnika o imieniu Lisakki. Pod czujnym okiem srogiego  
nauczyciela Mikołaj szybko się uczy. Coraz sprawniej wykonuje za-
bawki i są one coraz piękniejsze. Jednak Lisakki, który nie lubi dzieci, 
zakazuje Mikołajowi wykonywania prezentów. Świąteczna tradycja 
wzajemnego obdarowywania się jest zagrożona.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

reż. Juha Wuolijoki
prod.  Finlandia 2007
tytuł oryginalny: Joulutarina
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 80 min
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Pelle (niepozorny dwunastolatek) jest lokalnym superbohaterem! Do-
rośli go szanują, a dzieciaki uwielbiają. Tradycja tymczasem nakazuje, 
że jako superbohater powinien zmierzyć się ze złem na swoją miarę. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał stawić czoła porywaczowi. 
Czy dzięki wsparciu Wilhelma i upartej Idy, Pelle wygra ze złem, ocali 
miasto i... zdąży do domu na obiad?

Sankt Petersburg, 1892 rok. Młoda arystokratka Sasza fascynuje 
się historią swojego dziadka podróżnika. Znany eksplorator zapro-
jektował wspaniały statek arktyczny, którym popłynął na wyprawę 
w kierunku bieguna północnego. Niestety z wyprawy już nie powrócił. 
Sasza postanawia zawalczyć o nadszarpnięty honor rodziny i samotnie 
wyrusza w podróż śladami dziadka. Chce odnaleźć słynny statek.

ANTBOY

reż. Ask Hasselbalch
prod. Dania 2013
tytuł oryginalny: Antboy
wiek: 6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 77 min

DALEKO NA PÓŁNOCY

reż. Rémi Chayé
prod. Francja 2015
tytuł oryginalny: Tout en haut du 
            monde
wiek: 6+
wersja: dubbing
czas trwania: 81 min
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11-letni nowojorczyk Leo ma pewien sekret. Choroba sprawia,  
że może opuszczać swoje ciało i przemieszczać się po mieście jako 
zjawa. W szpitalu zaprzyjaźnia się z policjantem Alexem, który trafił 
tam w wyniku urazu po starciu z gangsterem, który przejął kontrolę 
nad źródłem zasilania całego miasta. Leo i Alex muszą połączyć siły, 
wykorzystując niezwykłą umiejętność chłopca i doświadczenie śled-
cze policjanta, aby uchronić Nowy Jork przed katastrofą.

Przebojowy Pim i ostrożny Pom mieszkają ze swoją panią. Ich kocia 
przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy po pikniku w parku muszą 
odnaleźć drogę do domu. Czekają ich niesamowite przygody. 
Piękny i wzruszający film o tym jak bardzo potrzebujemy przyjaźni 
i wsparcia innych

PHANTOM BOY

reż. Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol
prod.  Francja 2015
tytuł oryginalny: Phantom Boy
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 84 min

PIM I POM

reż. Gioia Smid
prod.  Holandia 2014
tytuł oryginalny: Pim & Pom: Het  
            Grote Avontuur
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 70 min
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Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za towarzy-
stwem. Pewnego dnia, obdarowany kawałkiem drewna, postana-
wia wyrzeźbić ślicznego pajacyka – podczas pracy wyobraża sobie,  
że to jego upragniony syn. Kiedy pajac jest gotowy, Dżeppetto na-
daje mu imię: Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, kukiełka ożywa. Okazuje się, że Dżeppetto nie będzie miał 
z nią łatwego życia. Pajac bowiem nade wszystko lubi płatać figle  
i psocić, do tego nieustannie pakuje się w tarapaty. Pomagają mu 
się z nich wydobyć niezawodni przyjaciele: Wróżka o Błękitnych 
Włosach, Gadający Świerszcz i pies Alidor…

Dina ma umiejętność zaglądania w głąb każdego człowieka i rozpo-
znawania jego zamiarów. Jej matka, po której to odziedziczyła, zostaje 
wezwana do zamku, aby pomogła rozwiązać sprawę morderstwa 
rodziny królewskiej. Na drugi dzień po Dinę przyjeżdża tajemniczy 
Drakan. Okazuje się, że to pułapka, a Drakan chce przejąć władzę. 
Dziewczynka trafia do lochu, gdzie poznaje jedynego spadkobiercę 
króla, Nico, który jest uznawany za winnego wymordowania swojej 
rodziny. Dina chce uciec z zamku, ale aby to zrobić, będzie musiała 
przejść przez legowisko smoków. Będzie to wyjątkowa trudna i ob-
fitująca w niebezpieczne przygody przeprawa...

PINOKIO

reż. Enzo D’Alò
prod. Włochy, Francja, Belgia,  
          Luksemburg 2012
tytuł oryginalny: Pinocchio
wiek:  5+
wersja: dubbing
czas trwania: 84 min

WSZYSTKOWIDZĄCA

reż. Kenneth Kainz
prod. Dania 2015
tytuł oryginalny: Skammerens datter
wiek: 11 +
wersja: dubbing
czas trwania: 96 min
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Pełna przygód opowieść o walce dobra ze złem. Potężna  wiedźma 
rzuca czar wiecznego snu na córkę króla i zamyka ją w szklanej trum-
nie na szczycie lodowej góry. 
Król ogłasza, że odda rękę swej córki temu, kto ją uwolni. Wielu 
będzie próbowało ocalić księżniczkę, ale tylko młodzieniec o czystym 
sercu dosiadający złotego konia może liczyć na pokonanie mocy 
wiedźmy...

ZŁOTY KOŃ

reż. Reinis Kalnaellis
prod. Litwa, Dania, Łotwa,  
          Luksemburg 2014
tytuł oryginalny: The Golden Horse
wiek:  6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 75 min





HISTORIE RODZINNE 
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Louis to szczęśliwy, beztroski dwunastolatek, mieszkający z rodziną 
w przepięknej willi nad morzem, na południu Maroka. Kocha swoich 
bliskich: brata, matkę i ojca. Uwielbia grać w piłkę z chłopakami  
z sąsiedztwa, spędzać czas nad morzem, śmiać się i uczyć. Pewnego 
dnia jego ojciec, cierpiący na depresję, wyjawia mu sekret, który już 
na zawsze zmieni bieg jego życia. Od tej pory nie spuści ojca z oka, 
będzie jego aniołem. Aniołem stróżem bez skrzydeł.
Intrygująca i niezwykle wciągająca gra psychologiczna rozgrywająca 
się między ojcem i synem.

Pewnego dnia kobieta zostawia dziecko w limuzynie milionera z do-
łączonym liścikiem o treści: „ktokolwiek znajdzie tę sierotę, niech 
kocha ją i obdarzy opieką”. Limuzyna zostaje skradziona przez zło-
dziei, którzy wyrzucają malca do kosza na śmieci. Charlie Włóczęga 
znajduje dziecko i próbuje stworzyć mu dom. Robi dziecięcą bu-
telkę ze starego dzbanka do kawy i konstruuje nocnik, wycinając 
siedzenie z krzesła. Pięć lat później Charlie i jego mały przyjaciel 
zakładają wspólny interes, w którym Włóczęga jest szklarzem,  
a chłopiec zapewnia mu stałych klientów, wybijając szyby w domach 
z sąsiedztwa.  

ANIOŁ NAD MORZEM

reż. Frédéric Dumont
prod. Belgia, Kanada 2009
tytuł oryginalny: Un Ange à la mer
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 86 min

Kryształowy Globus i Nagroda  
Don Kichota na MFF  
w Karlowych Warach’2009

BRZDĄC

reż. Charles Chaplin
prod. USA 1921
tytuł oryginalny: The Kid
wiek:  8+
wersja: film niemy + plansze  
             z napisami
czas trwania: 68 min.
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Lato 1939 roku. Na odciętej od świata, skalistej wysepce na Bałtyku 
tamtejszy latarnik, pan Hasselbond, jest alfą i omegą dla zdespe-
rowanej żony, pełnej niewinności młodej córki oraz nastoletniego 
syna, Gustafa, który kocha ojca, ale jednocześnie się go boi. Pew-
nego dnia do tego zapomnianego przez Boga miejsca przybywa 
trzynastoletni Karl, który, ku niezadowoleniu Hasselbonda, zosta-
je mu przydzielony do pomocy. Karl, wychowanek sierocińca, robi 
wszystko, by udowodnić swoją wartość. Zaprzyjaźnia się z Gustafem,  
ale wkrótce, kiedy Hasselbond zaczyna faworyzować Karla, między 
chłopcami rodzi się podszyta nienawiścią rywalizacja.

Głęboko w górach Ozark, w środkowej części USA, żyją ludzie, którzy 
przestrzegają jednej reguły: nie wychylać się. Wiodą surowy byt 
wypełniony lokalnymi zwyczajami, dialektem i muzyką. Na z po-
zoru monotonnym obrazie codzienności pojawia się jednak pierw-
sza rysa. Ojciec siedemnastoletniej Ree (Jennifer Lawrence), znany  
w okolicy producent metaamfetaminy, zastawił dom, jako kaucję  
za zwolnienie warunkowe i zniknął. Matka załamuje się emocjonalnie, 
zostawiając sprawy własnemu biegowi. Ree przejmuje więc opiekę 
nad młodszym rodzeństwem. Rodzinie grozi eksmisja. Dziewczyna 
nie ma wyjścia: musi pokonać mur obojętności i odnaleźć ojca. Łamiąc 
miejscową zmowę milczenia i ryzykując życie, nastolatka wyrusza 
na poszukiwania. 

CIEŃ LATARNI MORSKIEJ

reż.  Ulrika Bengts
prod. Finlandia 2014
tytuł oryginalny: Lärjungen
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 93 min

DO SZPIKU KOŚCI

reż. Debra Granik
prod. USA 2010
tytuł oryginalny: Winter’s Bone
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 100 min

Nagroda Specjalna na MFF w Berli-
nie’2010

Nagroda Główna na MFF w Sundan-
ce’2010; Nominacja do Oscara’2011
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II wojna światowa. Ojciec przed rozstaniem z dwoma trzynastoletnimi 
synami daje im zeszyt przykazując, aby zapisywali w nim codzienne 
doświadczenia. Chłopcy mają znaleźć schronienie na wsi, u babci. 
Jednak kobietę bardziej interesuje zawartość butelki niż jej własne 
wnuki. Zamiast azylu chłopców czeka brak miłości, walka o przetrwa-
nie i doświadczenie pełni okrucieństw wojny. Koszmarna rzeczywi-
stość znajduje odzwierciedlenie w rzeczowych, pozbawionych uczuć 
wpisach w zeszycie. Film pokazuje drastyczny obraz wojny widzianej 
oczami dziecka, choć nieco inny niż ten, do którego kino zdążyło nas 
przyzwyczaić. Obserwujemy proces utraty złudzeń i wymuszone, 
przyspieszone przejście głównych bohaterów w dorosłość.

6-letni Wania mieszka w zniszczonym domu dziecka gdzieś  
na rosyjskiej prowincji. Pewnego dnia do ośrodka przyjeżdża wło-
skie małżeństwo. Spośród wielu dzieci wybierają Wanię - chłopca  
o ogromnych niebieskich oczach i złotych włosach. Czeka na niego 
szczęśliwe i bogate życie na słonecznym południu Europy. Mieszkańcy 
domu dziecka zaczynają nazywać go „Italianiec”. 
Pewien przypadek sprawia jednak, że chłopiec wybiera zupełnie inną 
drogę. Budzą się w nim nieznane dotąd tęsknoty i marzenia, których 
nie pokona ani strach, ani przeciwności losu. Wania postanawia od-
naleźć swoją prawdziwą matkę. Wyrusza więc w niezwykłą i pełną 
przygód podróż... do głębi serca.

DUŻY ZESZYT

reż.  János Szász
prod. Węgry, Niemcy, Austria,  
          Francja 2013
tytuł oryginalny: A nagy füzet
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 109 min

Zwycięzca MFF w Karlowych Warach 
oraz węgierski kandydat do Oscara  
w 2014 roku

ITALIANIEC

reż.  Andrey Krawczuk
prod. Rosja 2005
tytuł oryginalny: Итальянец
wiek:  10+
wersja: z napisami
czas trwania: 99 min

Kryształowy Niedźwiedź i Nagroda 
Specjalna na MFF w Berlinie’2005

Grand Prix na Festiwalu Ale 
Kino!’2005
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Historia wielkiej przyjaźni między tramwajarzem Zolim a przygarnię-
tym przez niego psem. Tytułowy Łapa to uroczy psiak, który tułał się 
po świecie od małego. W końcu stanął na drodze Zoli, który niewiele 
się zastanawiając, dał Łapie schronienie. Okazało się, że jest niezłym 
treserem. Łapa wiernie realizuje wszystkie polecenia, a wieczorami 
zapewnia towarzystwo samotnemu do tej pory kompanowi. Zola 
i Łapa postanawiają rozpocząć wyprawę życia. Ruszają w świat, by 
ratować ludzi zaginionych podczas trzęsienia Ziemi.
Historia oparta na faktach.

Chociaż Ramasan ma dopiero jedenaście lat, spoczywa na nim 
ogromna odpowiedzialność. Według czeczeńskiej tradycji stał się 
właśnie mężczyzną stojącym na czele domu, który zamieszkuje ra-
zem z matką i dwiema młodszymi siostrami. Domu nietypowego, 
bo umiejscowionego na przedmieściach Wiednia, w tytułowym 
obozie dla uchodźców Macondo. Ramasan mówi po niemiecku  
o wiele lepiej niż jego matka, Aminat, często pełni więc rolę tłu-
macza. Jego opieka nad kobietą wiąże się także z wyjaśnianiem jej 
treści dokumentów przychodzących z urzędów czy ze szkoły. Aminat 
wciąż próbuje przepracować traumy, które wywołały u niej utrata 
męża i wyjazd z rodzinnej Czeczenii. Na dodatek musi poradzić sobie 
jako samotna matka w obcym dla siebie środowisku wiedeńskich 
emigrantów.

ŁAPA

reż. Robert Adrian Pejo
prod. Węgry 2015
tytuł oryginalny: Mancs
wiek:  6 +
wersja: dubbing
czas trwania: 92 min

MACONDO

reż. Sudabeh Mortezai
prod. Austria 2014
tytuł oryginalny: Macondo
wiek: 
wersja: 
czas trwania: 93 min
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Nastoletnia Raya staje przed dużym wyzwaniem. Po śmierci opie-
kującej z nią i jej bratem babci, postanawia ukryć ten fakt aby nie 
trafić do domu dziecka. Rodzeństwo grzebie w ogrodzie ciało. Raya 
musi tak zorganizować ich codzienne życie, aby nikt nie odkrył 
prawdy. W międzyczasie próbuje skontaktować się z matką, któ-
ra wyemigrowała do Anglii za chlebem i ich porzuciła. Postanawia 
wziąć udział w olimpiadzie z języka angielskiego, której finał odbę-
dzie się w Londynie. Raya konsekwentnie realizuje swoje marzenia,  
aż do dnia w którym brat odkrywa jej romans z nauczycielem języka 
angielskiego.

Anja uwielbia piłkę nożną, chociaż jej kolega z klasy Jonas uwa-
ża, że ten sport nie jest dla dziewczyn. Anja z humorem reaguje  
na zaczepki Jonasa, nie wiedząc, że tak naprawdę chłopak jest w niej 
zakochany. Nagle na dziewczynę spada straszny cios – rozpoznano 
u niej białaczkę. Mimo to pozostaje pełna optymizmu i energii i chce 
zagrać w szkolnym turnieju piłki nożnej. Kiedy się okazuje, że choroba 
może uniemożliwić jej udział w meczu, Jonas układa wyjątkowy plan.
Ciepły film o radości życia i kiełkującej miłości...

MARZENIA

reż. Renars Vimba
prod.  Łotwa 2016
tytuł oryginalny: Es esmu šeit
wiek:  16+
wersja: z napisami
czas trwania: 106 min

Kryształowy Niedźwiedź na MFF 
w Berlinie’2016

MECZ ŻYCIA

reż. Katarina Launing
prod.  Norwegia 2014
tytuł oryginalny: Kule kidz gråter ikke
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 102 min

Nagroda na MFF w Toronto 2014
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Katja jest utalentowaną łyżwiarką figurową, stale zajętą w szkole lub 
na treningach. W domu to na niej, a nie jej siostrze Stelli, skupia się 
prawie cała uwaga rodziców. Stella podziwia starszą siostrę i stara 
się ją naśladować. To ona właśnie odkrywa, że z Katją dzieje się coś 
złego: dziewczyna cierpi na zaburzenie odżywiania, które może kosz-
tować ją życie. Stella chce powiedzieć rodzicom, ale Katja wymusza 
na niej przysięgę, że tego nie zrobi. To jednak zbyt duże brzemię 
dla tak młodej dziewczyny. Film pokazuje, jak choroba Katji powoli 
doprowadza całą rodzinę na skraj rozpaczy.

Nie jest łatwo być urodzoną 29 lutego. Wie coś o tym Cathy, która 
na 10. urodziny otrzymuje od swojego ojca kacze jajo. Wraz ze swoją 
przyjaciółką, niepełnosprawną Margaux, opiekuje się tym nieocze-
kiwanym prezentem. Kaczątko po wykluciu nie potrafi rozstać się 
z Margaux, ale jej rodzice nie chcą trzymać go w domu i oddają je 
na kaczą fermę. Dziewczynki nie mogą się z tym pogodzić i próbują 
je uratować. Chcą umieścić pisklaka w raju dla ptaków, który najpierw 
muszą odnaleźć. 

MOJA CHUDA SIOSTRA

reż. Sanna Lenken
prod.  Niemcy, Szwecja 2015
tytuł oryginalny: Min lilla syster
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 105 mi

Najlepszy film w sekcji „Generation 
Kplus” MFF w Berlinie’2015 

NAJLEPSZE PRZYJACIÓŁKI

reż. Olivier Ringer
prod.  Kanada 2015
tytuł oryginalny: Les oiseaux de 
passage
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 84 min

Grand Prix na MFF w Montrealu



32

-Dzień z Kafką czy noc z Kim Basinger? 
-Z Kafką oczywiście. 

Nena wymienia ze swoim tatą tysiące takich pytań. Znają się  
od podszewki. Ona w swojej czarnej skórzanej kurce, trochę dziwna, 
trochę wyjątkowa, pewna siebie. On – paraplegik w wózku inwa-
lidzkim. 
Jest lato 1989 r. gdy Nena poznaje Carla na treningu baseballowym. 
To miłość od pierwszego wejrzenia i wszystko wydaje się możliwe. 
Ale w tym samym czasie jej ojciec już dłużej nie może i próbuje ode-
brać sobie życie. Z jednej strony jej intensywna wola życia, z drugiej 
pragnienie śmierci jej ojca. Nena musi znaleźć sposób, żeby sobie  
z tym poradzić.

13-letnia Julia wraz z matką i bliźniakami – Idą i Sindre przeprowa-
dzają się do nowego miasta. To mroźna północ w Norwegii. Ich ojciec 
pracuje jeszcze dalej – prawie pod biegunem północnym. Dzieciaki 
postanawiają w tajemnicy odwiedzić ojca i zakradają się do helikopte-
ra ratowniczego. Ale trasa lotu zostaje zmieniona i rodzeństwo ląduje 
na opuszczonej wyspie na dalekiej północy. Niewielki zapas jedzenia, 
dzika przyroda i brak kontaktu z cywilizacją sprawiają, że Julia i jej 
młodsze rodzeństwo muszą połączyć siły aby przetrwać w nadziei, 
że ratunek w końcu nadejdzie.

NENA

reż. Saskia Diesing
prod.  Holandia, Niemcy 2014
tytuł oryginalny: Nena
wiek:  14+
wersja: z napisami
czas trwania: 94 min

Kryształowy Niedźwiedź na MFF  
w Berlinie’2015

OPERACJA ARKTYKA

reż. Grethe Bøe-Waal
prod.  Norwegia 2014
tytuł oryginalny: Operasjon Arktis
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 87 min
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Finn jest wrażliwym chłopcem, wychowywanym przez samotnego 
ojca. Pewnego dnia postanawia nauczyć się grać na skrzypcach. 
jednak z niezrozumiałych powodów ojciec Finna nie zgadza się  
na to. Uroczy rudzielec postanawia zawalczyć o swoje marzenia. 

Pewnego pięknego letniego dnia do domu na spokojnych przedmie-
ściach Bindburga wprowadzają się nowi sąsiedzi – państwo Tepes  
z 12-letnimi bliźniaczkami: Silvanią i Dakarią. Matka wygląda cał-
kiem normalnie, ale pozostała trójka jest blada i dziwacznie ubrana. 
Tepesowie od razu wzbudzają podejrzenia mieszkającego obok Dirka 
von Kombasta. Nie bez powodu – wkrótce okazuje się, że ojciec 
i dziewczynki to wampiry – i tylko matka, Elvira, jest człowiekiem. 
Przez dwanaście lat cała rodzina mieszkała w Transylwanii, ale teraz, 
za namową matki, postanowiła osiedlić się w Niemczech… 
Pełen przygód film Wolfganga Groosa o przygodach Silvanii i Dakarii 
w świecie ludzi był wielkim hitem w niemieckich kinach, podbił też 
serca młodej publiczności na kilku międzynarodowych festiwalach 
filmowych. „Siostry wampirki” są adaptacją bestsellerowej serii książek 
dla dzieci Franziski Gehm pod tym samym tytułem, przetłumaczonej 
dotąd na 18 języków.

PRZYGODY FINNA

reż. Frans Weisz
prod.  Holandia 2013
tytuł oryginalny: Finn
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 90 min

SIOSTRY WAMPIRKI

reż. Wolfgang Groos
prod.  Niemcy 2012
tytuł oryginalny: Die Vampirschwe-
stern
wiek:  8+
wersja: dubbing
czas trwania: 97 min



34

Jedenastoletnia Linh jest samodzielną dziewczynką. Kiedy jej matka 
samotnie wychowująca ją oraz jej młodszą siostrę musi nieoczekiwa-
nie wyjechać do Wietnamu, Linh zajmuje się domem oraz rodzinną 
restauracją pod jej nieobecność. Musi opiekować się też siostrą. Nikt 
nie może się dowiedzieć, że dziewczynki są same.
Największym problemem Linh jest rudowłosa Pauline, która specja-
lizuje się w podglądaniu całej okolicy przez lornetkę.

Bohaterami filmu są Paloma i jej nastoletni syn, Hector, którzy 
wyjeżdżają razem na wakacje. Pomimo to, że matkę i syna łączy 
silna więź, podczas wypoczynku z dnia na dzień zaczynają się  
od siebie coraz bardziej oddalać. Powodem okazuje się Jazmin, dziew-
czyna, która zaczyna się interesować Hectorem. Jazmin odkrywa 
przed nim świat, w który matka z oczywistych względów nie może  
go wprowadzić: świat seksualności, zmysłowości, miłości, przygody. 
Nastolatki zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, pozosta-
wiając Palomę samą sobie.

SZCZĘŚCIE SPRZYJA  
ODWAŻNYM

reż. Norbert Lechner
prod.  Niemcy 2016
tytuł oryginalny: Ente gut! Mädchen  
            allein zu Haus
wiek:  6+
wersja: dubbing
czas trwania: 96 min

TOSTY PO MEKSYKAŃSKU

reż.  Fernando Eimbcke
prod. Meksyk 2013
tytuł oryginalny: Club Sándwich
wiek:  16+
wersja: z napisami
czas trwania: 82 min

Srebrna Muszla na MFF  
w San Sebastian’2013

Nagroda Publiczności na Festiwalu 
Transatlantyk’2014
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Szesnastoletni Ari zachwyca głosem w kościelnym chórze. Muzy-
ka jaką wykonują i architektura wnętrza kościoła, gdzie występu-
ją, tworzą uduchowioną harmonię. Tymczasem jego własna, we-
wnętrzna harmonia zostaje zburzona decyzją matki, która z nowym 
mężem decyduje się na dłuższy wyjazd do Afryki. Syna wysyła  
na północ pod opiekę ojca. Ari nie widział ojca przez sześć lat. Teraz 
właściwie musi poznawać go na nowo. Nie jest to proste zadanie,  
a ojciec niczego mu nie ułatwia.

Maxime i Mélanie pochodzą z całkowicie normalnych i tzw. dobrych 
domów. Mają dopiero po piętnaście lat, ale nie mogą wytrzymać 
bez siebie ani minuty i planują wspólne życie. Maxime ma bardzo 
sprecyzowane plany: marzy mu się kariera zawodowego piłkarza, 
na co ma spore szanse. Pewnego dnia jego świat się rozsypie, kiedy 
Mélanie zajdzie w ciążę. Dla rodziców Maxime’a ważniejsze będzie 
to, co powiedzą sąsiedzi. Niespełnione marzenia oraz tęsknota  
za życiem zwykłego nastolatka również nie ułatwią podjęcia tej naj-
trudniejszej w życiu decyzji. Dramatyczna historia pary nastolatków, 
opowiedziana z męskiego punktu widzenia.

WRÓBLE

reż. Rúnar Rúnarsson
prod. Chorwacja, Dania, Islandia 2015
tytuł oryginalny: Sparrows
wiek:  14+
wersja: z napisami
czas trwania: 99 min

Główna Nagroda na Warszawskim 
Festiwalu Filmowym’2015

Złota Muszla na MFF w San Seba-
stian’2015

ZATRZYMAĆ

reż. Guillaume Senez
prod.  Belgia 2015
tytuł oryginalny: Keeper
wiek:  16+
wersja: z napisami
czas trwania: 91 min

Nagroda na Warszawskim Festiwalu 
Filmowym’2015
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Ukryta fotografia znaleziona przez Adama (Maciej Łagodziński),  
na której jego matka w ciąży obejmuje obcego mężczyznę, wzbudza 
w szesnastolatku podejrzenie, że jego ojciec (Andrzej Chyra) może nie 
być jego biologicznym rodzicem. Adam ucieka z domu, żeby poznać 
prawdę. „Zdjęcie” to historia o poszukiwaniu własnej tożsamości, 
które wymaga nie lada odwagi. Adam nie tylko rozwiąże swoją za-
gadkę, ale również odnajdzie przyjaciela w osobie starszego o dwa 
lata Przemka (Antoni Pawlicki) oraz spotka pierwszą miłość (Karolina 
Gorczyca), która może tę przyjaźń zniszczyć.
ZDJĘCIE to film o bardzo szczególnym w życiu każdego człowieka 
momencie – czasie pierwszej miłości, pierwszej przyjaźni, pierw-
szego zetknięcia ze śmiercią, budzącej się seksualności i o poczuciu 
przejmującej samotności. Dorosłość definiowana jest w nim przez 
pierwsze fascynacje i trudne rozczarowania.

Zbuntowany chłopak namawia kolegę z klasy i zarazem jedynego 
przyjaciela, Rene Bigeya do pójścia na wagary. Włócząc się po mieście, 
bohater spotyka matkę, która również go dostrzega. Antoine wie 
jednak, że kobieta nie zdradzi go przed ojczymem, ponieważ tym 
samym musiałaby wytłumaczyć się z nieobecności w pracy.
W szkole Antoine tłumaczy swoją nieobecność śmiercią matki. 
Wkrótce jednak kłamstwo wychodzi na jaw, a rozjuszony ojciec 
chłopca grozi mu konsekwencjami. Bohater dochodzi do wniosku, 
że nie ma już po co do domu wracać. Pisze więc pożegnalny list  
do rodziców i rozpoczyna życie na własną rękę. 

ZDJĘCIE

reż. Maciej Adamek
prod. Polska, Niemcy, Węgry 2012
tytuł oryginalny: Zdjęcie
wiek:  16+
wersja: film polski
czas trwania: 80 min

Nagroda dla najlepszego debiutu 
na MFF w Montrealu

400 BATÓW 

reż.  François Truffaut
prod. Francja 1959
tytuł oryginalny: Les Quatre cents  
            coups
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 99 min

Złota Palma w Cannes’1959

nominacja do Oscara’1960



WOLNY DUCH
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Młody chłopak, Tore, zainspirowany postawą rówieśników z reli-
gijnej wspólnoty JESUS FREAKS, przypadkowo poznaje na pozór 
normalną rodzinę. Nowi znajomi wydają się gościnni – proponują Tore 
zamieszkanie z nimi na kampingu. Wkrótce dochodzi tam do wielu 
drastycznych zdarzeń. Benno, głowa rodziny, postanowił wysta-
wić na nieludzką próbę wiarę młodego zapaleńca religijnego, który  
w chwilach zwątpienia powtarza sobie: „Nic złego nie może stać się 
temu, kto trzyma tarczę wiary”. Obserwując – z przerażeniem i nie-
dowierzaniem – losy wychudzonego ostatniego ze sprawiedliwych 
trudno uwierzyć w taką otuchę.
Naturalistyczny, brutalny i obnażający najgorsze oblicze człowie-
ka film o tym, jak niedaleko od siebie znajdują się drogi do Boga  
i do piekła.

13-letnia Julia wraz z matką i bliźniakami – Idą i Sindre przeprowa-
dzają się do nowego miasta. To mroźna północ w Norwegii. Ich ojciec 
pracuje jeszcze dalej – prawie pod biegunem północnym. Dzieciaki 
postanawiają w tajemnicy odwiedzić ojca i zakradają się do helikopte-
ra ratowniczego. Ale trasa lotu zostaje zmieniona i rodzeństwo ląduje 
na opuszczonej wyspie na dalekiej północy. Niewielki zapas jedzenia, 
dzika przyroda i brak kontaktu z cywilizacją sprawiają, że Julia i jej 
młodsze rodzeństwo muszą połączyć siły aby przetrwać w nadziei, 
że ratunek w końcu nadejdzie.

A JEŚLI BÓG JEST? 

reż. Katrin Gebbe
prod. Niemcy 2013
tytuł oryginalny: Tore Tanzt
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 110 min

Nagroda za scenariusz na MFF  
w Hamburgu’2013; 

nagroda za debiut na MFF  
w Tallinie’2013;  

nagroda Stowarzyszenia Niemieckich 
Krytyków Filmowych’2014  
za najlepszy debiut;  

Bawarska Nagroda Filmowa’2014 
za najlepszy debiut

AVE

reż. Konstantin Bojanow
prod. Bułgaria 2011
tytuł oryginalny: Avé
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 88 min

Nagroda Europejskiego Stowarzysze-
nia Sieci Kin Studyjnych dla Najlep-
szego Filmu

Nagroda FIPRESCI na Warszawskim 
Festiwalu Filmowym’2011
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Młody chłopak zapuszcza się każdego dnia na znajdujący się w nie-
bezpiecznej strefie przygranicznej wrak statku. Stworzył tam sobie, 
pośród zwojów postrzępionych lin i ton powyginanej stali, swój mały 
prywatny raj. Łowi ryby i skorupiaki za pomocą prowizorycznych sieci 
i narzędzi, po czym sprzedaje je lub wymienia na pobliskim straganiku 
na różne przydatne rzeczy. Sielankę przerywa jednak pojawienie się 
na statku mówiącego innym językiem, młodego i uzbrojonego w ka-
rabin intruza, który dzieli powierzchnię statku na dwie części i żąda 
nieprzekraczania wyznaczonej linii. W kraju podzielonym naturalnymi 
i sztucznymi granicami nawet między dwójką ludzi rodzą się niebez-
pieczne podziały. „Bez granic”  to filmowa opowieść o przekraczaniu 
barier i otwartości na inność.

Kiedy Sam budzi się w zatłoczonym metrze, nie wie, jak się tam 
dostał, ani skąd pochodzi. Rozpaczliwie szuka śladów swojej toż-
samości w niewielkiej zawartości plecaka. Powoli zaczyna zdawać 
sobie sprawę z tego, że jego życie jest w wielkim niebezpieczeństwie. 
Zaczyna odkrywać przerażającą prawdę o tym kim jest i co z mu 
zrobiono. Ekscytujący thriller sci-fi, w którym nic nie jest takie, jak 
się wydaje.

BEZ GRANIC

reż.  Amirhossein Asgari
prod. Iran 2014
tytuł oryginalny: Bedone marz
wiek:  12+
wersja: z napisami
czas trwania: 102 min

BOY 7

reż. Lourens Blok
prod. Holandia 2015
tytuł oryginalny: Boy 7
wiek: 12+
wersja: dubbing
czas trwania: 90 min
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Edith, niewidoma od urodzenia córka sklepikarza, nie odróżnia kolo-
rów bielizny i szminek, nie dostrzega również drwiących uśmiechów 
rówieśników. Ma tylko jedno marzenie – stracić dziewictwo w czasie 
nadchodzącej imprezy. Jon jest zakałą sennego miasteczka. 
Jon i Edith wyjątkowo do siebie nie pasują. Pragną jednak przeżyć 
swój pierwszego raz, dlatego kiedy nadarza się okazja, postanawiają 
ukradkiem poczuć smak dorosłego życia.

„Fanatyk” jest współczesną opowieścią o młodzieńczym buncie no-
wojorskiego chłopaka - Żyda. Obdarzony silną osobowością, samo-
dzielnie myślący uczeń jesziwy podczas rozważań nad wersetami Tory 
traktującymi o boskim żądaniu, by Abraham w imię wiary ofiarował 
własnego syna Izaaka, doznaje szoku porażony okrucieństwem Boga. 
Wstrząsające odkrycie prowadzi Dannego do otwartej wojny z Bo-
giem i co za tym idzie - do przeciwstawienia się własnej społeczności, 
zakwestionowania jej tożsamości religijnej i kulturowej. W prostej 
konsekwencji chłopak staje się antysemitą i dołącza do skinheadów.

DRAPACZ CHMUR

reż. Rune Schjøtt
prod. Dania 2010
tytuł oryginalny: Skyskraber
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 90 min

Nagroda Jury na Festiwalu  
„Wiosna Filmów” 2012

FANATYK

reż. Henry Bean
prod. USA 2001
tytuł oryginalny: The Believer
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 98 min

Główna Nagroda na MFF  
w Sundance’2001
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Hallam ma 17 lat i kilka dziwacznych przyzwyczajeń. Nie ogląda 
telewizji, za to całymi dniami wpatruje się w cudze okna. Chłopca 
trapi tajemnica śmierci jego matki. Utopiła się sama, czy ktoś jej 
pomógł? Próbując rozwiązać zagadkę, Hallam postanawia opuścić 
dom. Szybko okazuje się, że choć uciekł od źródła swoich obsesji, 
nie zdołał uwolnić się od szpiegowskich nawyków. Spotkał bowiem 
kogoś, dla kogo warto godzinami chodzić z lornetką po dachu. Tym 
razem w poszukiwaniu... miłości.

Ambitna wychowanka domu dziecka, Ania Morozowa, jakby na prze-
kór dotychczasowemu życiu, które nie głaskało jej po głowie, dostaje 
od losu szansę. Kończy z wyróżnieniem studia i podejmuje pracę 
na uczelni. Ma natomiast problem z budowaniem osobistych relacji 
z otoczeniem. 
W wyniku szeregu nieporozumień trafia do schroniska dla bez-
domnych. Tutaj poznaje trzynastolatkę Krystynę, która pomaga 
jej w ucieczce. Ale coś za coś. Krystyna chce się dostać do babci 
w Kazachstanie, a w takiej podróży przez całą Rosję może jej pomóc 
tylko Ania.

FALLAM FOE

reż. David Meckenzie
prod. Wielka Brytania 2006
tytuł oryginalny: Hallam Foe
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 95 min

Nagroda Specjalna na MFF  
w Berlinie’2007

JA NIE WRACAM

reż. Ilmar Raag
prod. Rosja 2014
tytuł oryginalny: Ja ne vernus
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 110 min
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Główny bohater – Jitze – ma dwadzieścia lat. Podróżuje dookoła 
świata, odwiedzając turnieje gier komputerowych. Podczas pobytu 
w Tajpej zaczyna boleć go ręka i jest zmuszony do kilkudniowego 
odpoczynku. W swoim hotelu poznaje dziewczynę z krwi i kości i za-
czyna zdawać sobie sprawę, co to znaczy żyć w świecie prawdziwych 
ludzi i prawdziwych problemów.

W trakcie badania lekarskiego 13-letni Aslan zostaje upokorzony 
przed kolegami. Incydent uruchamia ukryte zaburzenie osobowości. 
Wszystko rozgrywa się w szkole. Z jednej strony naucza się tu o ide-
ałach: uczniowie zgłębiają tajniki geometrii, recytują poezję i słucha-
ją o Gandhim. Ale z drugiej – widzimy, jak w szeregach małolatów 
formuje się piramida zależności, na szczycie której stoją miejscowe 
łobuzy, terroryzujące rówieśników. Debiutancki film kazachskiego 
reżysera opowiada o zaklętym kręgu przemocy, z którego nie sposób 
się uwolnić. 

JESTEŚ TAM?
reż. David Verbeek
prod. Holandia, Tajwan 2010
tytuł oryginalny: RU There
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 90 min

LEKCJE HARMONII

reż. Emir Baigazin
prod. Francja, Niemcy,  

Kazachstan 2013
tytuł oryginalny: Uroki Garmonii
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 120 min

Srebrny Niedźwiedź i Nagroda  
Specjalna na MFF w Berlinie’2013

Nagroda Specjalna na Warszawskim 
Festiwalu Filmowym’2013
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Chile za rządów Salvadora Allenda, niespokojne lata 70.  Na tle na-
rodowych wydarzeń toczy się opowieść o dwóch chłopcach. Ojciec 
McEnroe decyduje się przyjąć do prywatnej szkoły uczniów z ubo-
gich rodzin. Od początku zdarzają się konflikty między bogaczami 
i biedakami. W jednej klasie znajdują się teraz przebojowy i pewny 
siebie Pedro Machuca i nieporadny, ale bardzo zamożny Gonzalo. 
Oprócz wieku, tych 11-latków różni wszystko, a najbardziej pocho-
dzenie społeczne. Jednak to nie przeszkadza im w stopniowym za-
przyjaźnieniu się. Film wzruszający ze względu na prywatną historię 
chłopców i przedstawienie obrazu narodu chilijskiego bez uciekania 
się do politycznej retoryki.

Karl wcale nie chce się przeprowadzać do Kopenhagi. Mama dostała 
pracę w stolicy i musi tam jechać! Bo czy ktoś kiedykolwiek bierze 
pod uwagę co myśli i czuje 12-letni chłopak? Najgorsze przypuszcze-
nia Karla się sprawdzają - Kopenhaga okazuje się głośna i brzydka.
Paradoksalnie w swojej nowej klasie - pełnej dzieci pochodzących 
z różnych stron świata - Karl staje się obiektem drwin. Uciekłby 
do dziadków, jak planował, gdyby nie spotkanie z Sawsan. Wygadana 
muzułmanka uczy go, jak dobrze mówić po ‚kopenhasku’. A dodat-
kowo umie śpiewać.
Jeden z jej utworów został wybrany do duńskiej wersji Eurowizji dla 
dzieci. Jednak ojciec zabrania udziału w konkursie, mówiąc, że scena, 
reflektory i makijaż nie są dla niej. Karl i Sawsan łączą siły we wspólnej 
misji, bo czego nie robi się dla prawdziwej przyjaźni!

MACHUCA

reż. Andrés Wood
prod. Chile, Hiszpania,  

Wielka Brytania 2004
tytuł oryginalny: Machuca
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 116 min

MISJA: GWIAZDA

reż. Martin Miehe-Renard
prod. Dania 2013
tytuł oryginalny: MGP Missionen
wiek: 6+
wersja: dubbing
czas trwania: 95 min
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Friederike, Fabian i Jonathan to trójka dziesięcioletnich przyjaciół 
z małej wioski we Wschodnich Niemczech. Jest jesień 1989 roku i nikt 
jeszcze nie podejrzewa, że nadchodzi prawdziwy historyczny przełom. 
Rodzice Friederike prowadzą małą restaurację. Wujek dziewczynki, 
Mike, na co dzień zajmuje się podsycaniem w dzieciach fascynacji, 
jaką żywią one do sowieckiego bohatera – Juriego Gagarina. Wspólnie 
z Mikiem dzieci konstruują nawet satelitę domowej roboty! Podwie-
szają ją do balona napełnionego rozgrzanym powietrzem, wsadzają 
do środka Friederike i wysyłają ją na misję do nieba! Naturalnie, balon 
z dziewczynką spada na ziemię sprawniej, niż unosi się w powietrzu. 
Oczywiście uderza prosto w radiowóz sfrustrowanego policjanta 
Maudera. Szala goryczy się przelewa, choć Mauder jeszcze nie wie, 
że to dopiero początek wielkiej przygody...

Szesnastoletni Juan ucieka z domu w poszukiwaniu szczęścia.  
W czasie ucieczki rozbija samochód – i cała wyprawa kończy się 
na słupie telegraficznym. Próbując naprawić auto, spotyka starego 
mechanika Don Hebera, którego jedynym towarzyszem jest bokser 
Sica. Poznaje również Lucię, zagubioną młodą matkę, która marzy 
o wypadzie na rockowy koncert oraz Davida, mającego bzika na punk-
cie Bruce’a Lee. W tym absurdalnym świecie Juan zaczyna rozumieć 
tak oczywiste i jednocześnie niewytłumaczalne zdarzenia, jak śmierć...
Zapis jednego dnia z życia nastolatka jest pięknym przykładem fil-
mowego rękodzieła, kina minimalistycznego, które to, co zwykłe, 
zamienia w odkrycie. Udało się sfotografować coś niesłychanie 
subtelnego: stan zawieszenia między dzieciństwem a dojrzałością.  
W dniu po pogrzebie ojca świat zastyga, aby niespodziewanie ruszyć 
z miejsca.

MISJA: SPUTNIK

reż. Markus Dietrich, Pavel Strnad
prod. Niemcy, Belgia, Czechy 2013
tytuł oryginalny: Sputnik
wiek: 6+
wersja: lektor
czas trwania: 90 min

NAD JEZIOREM TAHOE

reż. Fernando Eimbcke
prod. Meksyk 2008
tytuł oryginalny:  
Te acuerdas de Lake Tahoe?
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 85 min

Nagroda FIPRESCI na MFF  
w Berlinie’2008
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Szesnastoletni Joosep pada ofiarą swoich sadystycznych kolegów, 
których denerwuje jego cichy sposób bycia i introwertyczna natura. 
Pewnego dnia Joosep w jednym z swoich prześladowców znajduje 
sprzymierzeńca. Odtąd wszystko się zmieni.
Film Raaga nie jest jedynie społecznym studium problemów dorasta-
nia, ale uniwersalnym obrazem ciemnej strony ludzkiej natury, która 
pod wpływem stresu i silnych emocji może okazać się nieobliczalna.

Charlie prowadzi życie typowej 17-latki – pełne  spotkań z przyja-
ciółmi i małych namiętności. Znajduje się w tym momencie życia, 
kiedy nie jest się już dzieckiem, ale też nie można powiedzieć, że jest 
się dorosłym. Jest zdolna, ambitna i piękna, jednak nie wolna od 
wątpliwości, rozczarowań i przede wszystkim samotności. Pojawia 
się Sarah. Nowa w klasie, intrygująca i zadziorna. Ma osobowość 
i zawsze jest gwiazdą – w szkole, na imprezach, wśród dziewczyn 
i chłopaków. Sarah zbliża się do Charlie, a ta zakochuje się w niej. 
Intensywnie i nieodwracalnie. Sarah daje jej coś nowego, ale nie 
na długo – szybko znajduje szczęście u boku kogoś innego. Charlie 
jest zagubiona i zraniona, a takie uczucia bywają niebezpieczne. 
Nawet dla niej samej.

NASZA KLASA

reż. Ilmar Raag
prod. Estonia 2007
tytuł oryginalny: Klass
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 99 min

Nagroda na MFF w Karlowych  
Warach’2008 

Nagroda na Warszawskim  
Festiwalu Filmowym’ 2007 

Nagroda Publiczności  
na Festiwalu Ale Kino!’ 2008

ODDYCHAJ

reż. Mélanie Laurent
prod. Francja 2014
tytuł oryginalny: Respire
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 91 min

Nagroda na Festiwalu Ale Kino!’2014
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Kiedy lubiana nauczycielka jednej z młodszych klas popełnia samo-
bójstwo, cała szkolna społeczność przeżywa głęboki wstrząs. Dorośli 
jednak nie chcą rozmawiać o tym, co się stało, nie dostrzegając, 
że dzieci opuszczone przez tragicznie zmarłą czują się zdezorien-
towane i nie rozumieją zaistniałej sytuacji. Dopiero nowy opiekun 
klasy, pan Lazhar, pomaga maluchom oswoić się z tragedią. Ale nikt 
w szkole nie zdaje sobie sprawy, że także pan Lazhar ma za sobą 
bolesne przejścia i znajduje się w dramatycznej sytuacji…

Dwunastoletni Oskar nie ma przyjaciół. Każdego dnia jest nękany 
przez silniejszych kolegów, którym nie potrafi się przeciwstawić. 
Pewnego dnia spotyka tajemniczą dziewczynkę o imieniu Eli. Jej 
pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń.

PAN LAZHAR

reż. Philippe Falardeau
prod. Kanada 2011
tytuł oryginalny: Monsieur Lazhar
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 94 min

Nominacja do Oscara’2011 dla najlep-
szego filmu nieanglojęzycznego

POZWÓL MI WEJŚĆ

reż. Tomas Alfredson
prod. Szwecja 2008
tytuł oryginalny:  
Låt den rätte komma in
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 114 min
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Grupa nastolatków u progu dorosłości. Sara jest wrażliwa i spokojna. 
Dobrze się uczy i jest chwalona, czego nie można powiedzieć o jej 
kolegach, których interesuje wszystko poza nauką. W domu opiekuje 
się młodszym bratem, bo zapracowana matka pojawia się dopiero 
późnym wieczorem. Pewnego dnia w szkole Sara zostaje sprowoko-
wana przez Mikkela. Starcie kończy się udawanym gwałtem, który 
ktoś uwiecznia telefonem komórkowym. „Teraz jesteś gwiazdą porno” 
żartuje jeden z kolegów. Nagranie trafia do sieci i sytuacja wymyka 
się spod kontroli. Klasowy „żart” przeradza się w konflikt, którego 
tragiczne konsekwencje są tylko kwestią czasu.

Niedziela, jedenasta rano. 

Flama i Moko to dwójka czternastoletnich przyjaciół. Mają wszyst-
ko, czego potrzeba, żeby przetrwać kolejną, nudną niedzielę: chatę 
dla siebie, gry wideo, magazyny porno, coca-colę i pizzę. Niestety, 
dostawca prądu, sąsiadka Rita, Ulises-dostarczyciel pizzy, gra kompu-
terowa „Madrid-Machester”, ciasto czekoladowe i straszny obrazek 
kaczki rujnują dobrze zapowiadający się dzień. Stopniowo wyłaniają 
się prawdziwe problemy: rozwód rodziców, samotność, mylenie na-
stoletniej przyjaźni z miłością i wkradające się dorosłe życie.

PRZYTUL MNIE

reż. Kaspar Munk
prod. Dania 2010
tytuł oryginalny: Hold om mig
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 80 min

SEZON NA KACZKI

reż. Fernando Eimbcke
prod. Meksyk 2004
tytuł oryginalny: Temporada de patos
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 90 min
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Pochodzą z Senegalu, Irlandii, Brazylii, Maroka, Chin… Mają pomiędzy 
11 a 15 lat i właśnie przybyli do Francji. Przez rok będą wspólnie 
uczęszczać do tej samej klasy adaptacyjnej w jednej z paryskich szkół. 
24 uczniów, 24 różnych narodowości i dwa wspólne cele: opanować 
język francuski i odnaleźć się w tutejszej rzeczywistości.
Francuska szkoła staje się prawdziwą wielokulturową areną. Nasto-
latki pokazane w filmie przechodzą to samo, co każde dziecko w ich 
wieku. We Francji znaleźli się ze swoimi rodzinami, za które muszą 
nierzadko odpowiadać jako jedyne osoby mówiące po francusku. 
Chociaż borykają się z najróżniejszymi problemami wynikającymi 
z procesów integracyjnych, jak rasizm czy ksenofobia, patrzą w przy-
szłość z nadzieją i odwagą. Są prawdziwymi bohaterami.

Dziesięcioletni Eda chodzi do szkoły podstawowej. Chłopiec razem 
ze swoimi rówieśnikami przechodzi trudny okres dojrzewania, w któ-
rym ciężko jest usiedzieć w szkolnej ławce, kiedy każdego dnia życie 
prowokuje do nowych odkryć i poszukiwań, a ciekawość świata jest 
silniejsza niż strach i obowiązek posłuszeństwa. Pewnego dnia w szko-
le pojawia się nowy nauczyciel, który potrafi zdyscyplinować młodych 
urwisów. Mężczyzna opowiada chłopcom o swojej bohaterskiej walce 
z nazistami i początkowo udaje mu się zdobyć ich szacunek. Jednak 
dorastające dzieci, które wciąż zadają pytania i bacznie obserwują 
otaczającą je rzeczywistość, zaczynają widzieć, że świat jest bardziej 
skomplikowany niż to, co mówią im dorośli... 

SZKOŁA BABEL

reż. Mélanie Laurent
prod. Francja 2014
tytuł oryginalny: Respire
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 91 min

Nominacja do Oscara’2011 dla najlep-
szego filmu nieanglojęzycznego

SZKOŁA PODSTAWOWA

reż. Jan Svěrak
prod. Czechy 1991
tytuł oryginalny: Obecná škola
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 100 min
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Świat nie funkcjonuje tak, jak powinien. Światem zawładnęły moce 
zła. Jest przepełniony kłamstwem, fałszem i obłudą. Zbezczeszczo-
no wszelkie cnoty, a wiarę utracono. Główny bohater, nastoletni 
Wieniamin, uważa, że wie wszystko o moralności. Wie, co jest do-
bre, a co złe; wie, jak powinno się przestrzegać zasad i przed kim 
należy je chronić. Zachowanie Wieniamina wystawia jego otoczenie 
na poważną próbę. Jasnooki młodzieniec, dotychczas onieśmielony 
nawet w kontaktach z rówieśniczkami, w mgnieniu oka zmienia się 
we współczesnego Tartuffe’a, zdolnego zmusić tłum do nazywania 
czarnego białym. Jedyną osobą która usiłuje uratować głównego 
bohatera, jest nauczycielka biologii, Jelena Lwowna. W rezultacie 
to ona sama, jak każdy przyzwoity człowiek rzucający wyzwanie 
fanatyzmowi, będzie potrzebować pomocy.

Film piętnujący ciężar kubańskiej biurokracji, zatrudnienia, migracji 
i segregacji. Problemy przedstawione są z punktu widzenia kubańskich 
dzieci, a sama historia czerpie inspirację z  szekspirowskich „Romea 
i Julii”. Na przyjaźń pomiędzy Malú – dziewczynką z wyższej klasy 
wychowywanej przez samotną matkę, a Jorgito – ubogim chłopcem 
z dosyć prostackiej i pospolitej rodziny, niechętnym okiem patrzą obie 
familie. Matka Jorgito jest ubogą socjalistką, dumną z pozycji społecz-
nej, jaką zajmuje jej rodzina, od matki Malú dzieli ją przepaść, nie tylko 
społeczna. Obie kobiety, pomimo, iż wiedzą o dziwnej sympatii swoich 
pociech, to jednak nie zdają sobie sprawy, jak bezgraniczna jest to więź. 
Kiedy dzieci odkrywają, że matka Malú chce opuścić Kubę, wyruszają 
w podróż na drugi koniec wyspy, aby odszukać ojca dziewczynki. Chcą 
go nakłonić, aby podpisał papiery umożliwiające wyjazd z Kuby. Nie-
zwykle świeży i oryginalny film, pomimo trudnej tematyki, jakiej dotyka, 
przeznaczony jest zarówno dla młodzieży, jak i dla starszej widowni.

UCZEŃ

reż. Kirill Serebrnikow
prod. Rosja 2016
tytuł oryginalny: (M)uchenik
wiek: 16+
wersja: z napisami
czas trwania: 118 min

Grand Prix na Festiwalu  
„Sputnik”’2016

VIVA CUBA

reż. Juan Carlos Cremata Malberti
prod. Kuba, Hiszpania, Francja 2005
tytuł oryginalny: VIVA CUBA
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 80 min
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Sara, nastolatka z Gwatemali, obcina włosy, przebiera się za chłopca 
i wraz z przyjaciółmi Juanem i Samuelem wyrusza w ekscytującą 
i  niezwykle niebezpieczną podróż na osławionej trasie pociągami 
towarowymi do Los Angeles. Mają nadzieję na lepsze życie w USA, 
gonią za marzeniem nie zdając sobie sprawy, że może zupełnie nie być 
tym, czym się wydaje. Rodzące się uczucie do indiańskiego chłopca 
Chauka, którego Sara spotyka w drodze, przynosi gniew i rozgory-
czenie. Jednak w konfrontacji ze śmiertelnym zagrożeniem ze strony 
bandytów i skorumpowanych stróżów prawa, grupa nastolatków 
dostaje solidną lekcję przyjaźni i lojalności.

Historia o dorastaniu i utracie niewinności. O trudnej granicy po-
między światem nastolatków i dorosłych. A także o życiu, w którym 
rodzice bywają równie zagubieni jak dzieci. Trójka 12-latków, całkowi-
cie różniących się od siebie charakterem, tworzy paczkę najlepszych 
przyjaciół. Wchodzą właśnie w wiek dorastania i określania swojej 
tożsamości. Tymczasem tragiczna śmierć brata jednego z nich przy-
śpiesza to dorastanie i zmienia zupełnie ich życie...

ZŁOTA KLATKA

reż. Diego Quemada-Díez
prod. Hiszpania, Meksyk 2013
tytuł oryginalny: La jaula de oro
wiek: 14+
wersja: z napisami
czas trwania: 102 min

12 LAT I KONIEC

reż. Michael Cuesta
prod. USA 2005
tytuł oryginalny: Twelve and Holding
wiek: 12+
wersja: z napisami
czas trwania: 94 min



RETRO
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Królewna chce iść na bal w sukni uszytej z płatków śniegu. Krawcy 
czynią zadość kaprysom królewny, ale ona sama zostaje zawstydzona 
na balu, kiedy jej śniegowy strój zamienia się w kałużę.

Roztrzepany rycerz robi wiele głupstw, ponieważ postępuje nie-
rozważnie. Po wielu niepowodzeniach uświadamia sobie, że przed 
podjęciem decyzji warto ją wcześniej gruntownie przemyśleć.

BALLADA  
O KAPRYŚNEJ KRÓLEWNIE

scen.Ewa Kulig
reż. Józef Byrdy
zdjęcia: Henryk Pollak
opr. plast. Bogumiła Ciosek
prod. Polska 1979
czas: 9:23 min

BALLADA  
O ROZTRZEPANYM RYCERZU

scen.Halina Filek-Marszałek
reż. Józef Byrdy
zdjęcia: Ryszard Biesok
opr. plast. Kazimierz Łędzki
prod. Polska 1984
czas: 10:05 min

Bolek i Lolek urządzają w szopie małe atelier. Do zabawy dołącza Tola. 
Nieprzewidziane wcześniej zdarzenia psują ustalone wcześniej sceny, 
a stary wentylator robi potworne zamieszanie i chłopcy zmuszeni są 
zrezygnować z filmowania.

BOLEK I LOLEK –  
MALI FILMOWCY

scen.  
Władysław Nehrebecki i Leszek Mech
reż. Józef Byrdy
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Alfred Ledwig
prod. Polska 1976
czas: 8:59 min
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Fantazja Bolka i Lolka przenosi ich w śnieżne Himalaje. Tajemniczy 
yeti ratuje ich kilka razy z opresji. Chłopcy zdobywają Mt. Everest. 

BOLEK I LOLEK –  
NA TROPIE YETI

scen. 
Władysław Nehrebecki i Leszek Mech
reż. Józef Byrdy
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Alfred Ledwig
prod. Polska 1976
czas: 8:59 min

Bolek w tajemnicy przed Lolkiem i Tolą postanawia pójść na wagary 
do lasu nad jezioro. Kąpie się w jeziorze i bawi się z napotkaną saren-
ką. Uciekając przed psem wdrapuje się na drzewo. Spadając z drzewa 
skręca sobie nogę i trafia do łóżka. Teraz naprawdę jest chory i nie 
może chodzić do szkoły.

BOLEK I LOLEK – WAGARY

scen.Władysław Nehrebecki,  
Leszek Mech
reż. Romuald Kłys
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Franciszek Pyter
prod. Polska 1976
czas: 9:45 min

Bolek i Lolek zwiedzają starą kopalnię, w której spotykają postacie 
z górniczych legend. W czasie tej wyprawy gubi się Lolek, ale wszyst-
ko dobrze się kończy i zadowoleni chłopcy opuszczają kopalnię.

BOLEK I LOLEK –
W STAREJ KOPALNI

scen.Władysław Nehrebecki, 
Leszek Mech
reż. Romuald Kłys
zdjęcia: Marek Raczek
opr. plast. Tadeusz Depa, Grzegorz 
Handzlik, Bronisław Zeman
prod. Polska 1980
czas: 9:12 min
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Doktor Zdrówko leczy dziewczynce zepsute zabawki. Smokowi z ksią-
żeczki wkłada w piersi serce i smok zachowuje się jak mały piesek.

Biedronka, żuk i konik polny czekają na wschód księżyca. Spadają 
gwiazdy. Przyjaciele pilnują odbicia gwiazdy w kałuży, ale zasypiają. 
Kiedy się budzą, nie ma ani kałuży ani gwiazdy. Martwią się, że nie 
upilnowali gwiazdy. Nadciąga czarna chmura i zaczyna sypać śnieg. 
Spadają białe gwiazdy. 

DOKTOR ZDRÓWKO

scen. Leszek Lorek, Janusz Zuberek
reż. Leszek Lorek
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Ewa Salamon
prod. Polska 1969
czas: 7:17 min

KOLOROWA ŁĄKA –
SPADAJĄCE GWIAZDKI

scen. Mieczysław Woźny
reż. Edward Wątor
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Bogumiła Ciosek
prod. Polska 1990
czas: 9:29 min

Bolek i Lolek znajdują się w Andach. Ze szponów kondora ratuje ich 
stary Indianin. Indianina napada bandyta i odbiera mu plan złotego 
miasta Inków. Chłopcy gonią bandytę, dopadają go i odbierają mu łup.

BOLEK I LOLEK –
ZŁOTE MIASTO INKÓW

scen.Władysław Nehrebecki, 
Leszek Mech
reż. Stanisław Dülz
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Tadeusz Depa
prod. Polska 1968
czas: 9:43 min
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Wiatr porwał pasikonikowi jego ukochane skrzypce.Biedronka, żuk 
i pasikonik wyruszają na poszukiwanie zguby. Odnajdują skrzypce 
wplątane w pajęczynę. Zdenerwowany pająk nie chce ich oddać. 
Skrzypce same uwalnią się z pułapki i trafiają do rąk konika polnego.

KOLOROWA ŁĄKA –
SKRZYPCE PASIKONIKA

scen. Mieczysław Woźny
reż. Edward Wątor
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Bogumiła Ciosek
prod. Polska 1989
czas: 9:34 min

Koziołek Matołek wsiada w balon i odlatuje do Teksasu. Tam spotyka 
bandytów, z Krwawym Joe na czele. Walczy z nimi i po odniesieniu 
zwycięstwa, wraca do Pacanowa.

KOZIOŁEK MATOŁEK  
KONTRA KRWAWY JOE

scen. Leonard Pulchny
reż. Leonard Pulchny
zdjęcia: Zdzisław Poznański
opr. plast. Alfred Ledwig
prod. Polska 1958
czas: 11:00 min

Sprowokowany zarozumialstwem małpki Miś wyzywa ją na kolarski 
pojedynek. Małpka jest szybsza, ale zachowuje się nonszalancko 
i ulega wypadkowi. Kudłatek zapomina o urazie i pomaga jej.

MIŚ KUDŁATEK –  
PIERWSZY NA MECIE

scen. Władysław Nehrebecki
reż. Stanisław Dülz
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Janusz Stanny
prod. Polska 1973
czas: 9:25 min
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Dziadzio opowiada wnuczkowi o czasach, kiedy zabawiał się w de-
tektywa. Zastawiał pułapki na złodzieja, ale efektem tego był fakt, 
że sam został okradziony. 

Dziadzio opowiada wnuczkowi swoje przygody związane z filmem, 
w którym występował jako kaskader i uczestnik szalonych ucieczek 
i pogoni.

NASZ DZIADZIO –
JAK ZOSTAŁEM DETEKTYWEM

scen. Władysław Nehrebecki,  
Leszek Mech
reż. Bronisław Zeman
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Alfred Ledwig
prod. Polska 1967
czas: 10:09 min

NASZ DZIADZIO –
JAK ZOSTAŁEM AKTOREM 
FILMOWYM

scen. Władysław Nehrebecki, 
Leszek Mech
reż. Wacław Wajser
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Alfred Ledwig
prod. Polska 1967
czas: 9:23 min

Pluszowy miś poznaje otaczający go świat podwórka.

MIŚ KUDŁATEK –  
PODWÓRKO

scen. Władysław Nehrebecki,  
Barbara Wierzbicka
reż. Władysław Nehrebecki
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Janusz Stanny
prod. Polska 1971
czas: 10:05 min
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Książę Krak wysyła Smoka Wawelskiego wraz z kucharzem Bartło-
miejem Bartolinim na poszukiwanie profesora Baltazara Gąbki, który 
zaginął w Krainie Deszczowców.

PORWANIE BALTAZARA  
GĄBKI – SMOK – EXPEDITION

scen. Zofia Ołdak, Leszek Mech
reż. Władysław Nehrebecki
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Zdzisław Kudła, Alfred 
Ledwig
prod. Polska 1969
czas: 7:04 min

Niepowodzeniem kończą się próby złapania krokodyla, a przede 
wszystkim próby zamknięcia żarłocznego pyska zwierzęcia. Pampalini 
gubi swój sprzęt i ledwo uchodzi z życiem.

PAMPALINI ŁOWCA ZWIERZĄT – 
PAMPALINI I KROKODYL

scen. Leszek Mech,  
Bronisław Zeman
reż. Bronisław Zeman
zdjęcia: Dorota Poraniewska
opr. plast. Tadeusz Depa,  
Bronisław Zeman
prod. Polska 1980
czas: 9:51 min

Na pokład Hermesa płynącego do Kraju Kwitnącej Wierzby tra-
fia Wielki Smok. Rozbitek uczy Klipera sposobów walki Dalekiego 
Wschodu. Potem, kiedy na statek Klipera napada Szalony Roger, Kliper 
wykorzystuje w praktyce nauki Wielkiego Smoka i przepędza pirata.

PODRÓŻE KAPITANA KLIPERA 
– UCZEŃ WIELKIEGO SMOKA

scen. Józef Ćwiertnia,  
Andrzej Orzechowski,  
Bronisław Zeman
reż. Stanisław Dülz
zdjęcia: Marek Raczek
opr. plast. Józef Ćwiertnia,  
Bronisław Zeman
prod. Polska 1987
czas: 9:18 min
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Błękitny Rycerzyk i Giermek przychodzą z pomocą Trzmielowi bro-
niącemu napadniętej księżniczki. Sympatia księżniczki do Rycerzyka 
wywołuje zazdrość Trzmiela, który wyzywa Błękitnego Rycerzyka 
na pojedynek. Księżniczka tymczasem znowu zostaje napadnięta. 
Trzmiel i Rycerzyk wspólnie uwalniają ją z rąk napastników.

Myszka wybiera się na wycieczkę. Na noc rozbija swój namiot w po-
bliżu ruin starego zamku. Myszkę atakuje sowa. Ucieka, więc do zam-
ku, a sowa podąża za nią. Myszkę ratuje kret, który wyprowadza ją 
z zamku swoimi podziemnymi korytarzami.

PRZYGODY BŁĘKITNEGO RY-
CERZA – ZAZDROSNY TRZMIEL

scen. Leszek Mech, Władysław 
Nehrebecki
reż. Władysław Nehrebecki
zdjęcia: Zdzisław Poznański
opr. plast. Tadeusz Depa,  
Zdzisław Kudła
prod. Polska 1965
czas: 10:16 min

PRZYGODY MYSZKI - MYSZKA 
NA WYCIECZCE

scen. Władysław Nehrebecki, 
Leszek Mech
reż. Eugeniusz Kotowski
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Jerzy Flisak
prod. Polska 1976
czas: 9:36 min

Gromada mrówek przepędza od siebie Brzydulę - włochatą gąsienicę. 
Błękitny Rycerzyk śpieszy jej z pomocą. Wiosną z brzydkiej gąsienicy 
wyłania się piękny, kolorowy motyl.

PRZYGODY BŁĘKITNEGO 
RYCERZA – BRZYDULA

scen. Władysław Nehrebecki
reż. Lechosław Marszałek
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Tadeusz Depa
prod. Polska 1965
czas: 10:46 min
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Myszka wyrusza na nartach na zimową wycieczkę. Spotyka zająca, 
na którego poluje lis. Udaje się jej pomóc zającowi i przepędzić na-
pastnika.

PRZYGODY MYSZKI – ZIMOWA 
WYCIECZKA

scen. Renata i Leszek Mech
reż. Eugeniusz Kotowski
zdjęcia: Marek Raczek
opr. plast. Jerzy Flisak
prod. Polska 1983
czas: 9:16 min

Niedźwiedź, Borsuk i Bóbr zaprzyjaźniają się i wspólnie remontu-
ją stary, opuszczony młyn. Ich przyjaźń sprawia, że wreszcie mają 
własny dom.

PRZY MŁYNIE

scen. Jan Petryszyn,  
Mieczysław Woźny
reż. Edward Wątor
zdjęcia: Mieczysław Poznański
opr. plast. Jan Petryszyn
prod. Polska 1981
czas: 9:01 min

Reksio postanawia zostać malarzem. Maluje realistyczny obraz, który 
deszcz zamienia w abstrakcję. Ten nowy obraz przynosi Reksiowi 
sławę.

REKSIO MALARZ

scen. Marian Cholerek, Stanisław 
Korzonkiewicz
reż. Marian Cholerek
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Lechosław Marszałek
prod. Polska 1973
czas: 10:33 min
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Reksio sąsiaduje z psem pechowcem i pesymistą. Reksio próbuje 
go rozweselić, ale bez rezultatu. Reksio wpada na pomysł i zaczyna 
jęczeć w taki sam sposób, jak robił to wcześniej jego sąsiad. Teraz on 
stara się rozweselić Reksia, co kończy się wspólną wesołą zabawą.

Reksio uczy się języków swoich sąsiadów z podwórka. Dzięki temu 
może się z nimi porozumiewać, ale także łagodzić konflikty między 
nimi.

REKSIO POCIESZYCIEL

scen. Szymon Marszałek, Lechosław 
Marszałek
reż. Romuald Kłys, Edward Wątor
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Lechosław Marszałek
prod. Polska 1975
czas: 9:21 min

REKSIO POLIGLOTA

scen. Lechosław Marszałek
reż. Lechosław Marszałek
zdjęcia: Zdzisław Poznański
opr. plast. Lechosław Marszałek
prod. Polska 1967
czas: 10:22 min

Podwórkowy kogut pieje od przypadku do przypadku i ciągle spóźnia 
się na posiłki. Reksio uczy go właściwego rozróżniania czasu. Dzięki 
tej nauce kogut pieje punktualnie jak zegarek.

REKSIO NAUCZYCIEL

scen. Lechosław Marszałek
reż. Edward Wątor
zdjęcia: Stanisław Gołąb
opr. plast. Lechosław Marszałek
prod. Polska 1967
czas: 10:00 min
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Podczas mroźnej zimy Reksio pomaga przetrwać głodującym ptakom. 
Na wiosnę odpłacą się mu pięknym śpiewem.

REKSIOWA ZIMA

scen. Lechosław Marszałek
reż. Romuald Kłys
zdjęcia: Marek Raczek
opr. plast. Lechosław Marszałek
prod. Polska 1981
czas: 9:01 min

Balbinka gra na rogu. Dwie kozy wtórują jej swoimi głosami, kłócąc się 
o to, która robi to lepiej. Jedna koza traci róg w pojedynku, Balbinka 
przyprawia jej ten, na którym grała.

RÓŻNE PRZYGODY GĄSKI 
BALBINKI

scen. Anna Hoffmanowa
reż. Lechosław Marszałek
zdjęcia: Zdzisław Poznański
opr. plast. Anna Hoffmanowa
prod. Polska 1959
czas: 6:51 min

Skrzat opiekuje się kukułką. Choć nie zawsze może sobie poradzić 
z trudami wychowania, rola ta sprawia mu dużą przyjemność. Dzięki 
wysiłkom Skrzata kukułka umie latać.

SKRZAT - KUKUŁKA

scen. Jan Petryszyn, Bronisław Zeman
reż. Edward Wątor
zdjęcia: Marek Raczek
opr. plast. Leszek Zbijowski
prod. Polska 1986
czas: 9:07 min
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CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
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Nowa, największa w tym regionie Europy 
instytucja kultury, która otworzyła swoje 
podwoje w maju 2016 roku. Nowoczesny 
gmach został zaprojektowany, jako miejsce 
spotkań — spotkań z drugim człowiekiem, 
z sobą samym, spotkań z twórczością. 
Ma służyć, jako przestrzeń do tworzenia 
i uczestniczenia w szeroko rozumianej kultu-
rze. Ze względu na geopolityczne położenie, 
bogatą historię regionu, a także nowoczesną 
infrastrukturę budynku, instytucja wyrasta 

na prestiżowe miejsce spotkań Wschodu 
i Zachodu, przeszłości i przyszłości.
Obiekt Centrum Spotkania Kultur to blisko 
25 tys. metrów kwadratowych przestrzeni 
wyposażonej w Salę Operową, sale kon-
certowe, salę baletową, przestrzenie wy-
stawiennicze, kino, miejsca dedykowane 
kulturze fizycznej, designowi i modzie oraz 
relaksowi w bliskości z naturą, na wielopo-
ziomowych ogrodach na dachach.




